
PÉCSI DARTS CLUB  v1.1 

 

Pécs, 2016. január 26. 

 

 

 

 

 

A PÉCSI HÁZI  

„VASTYÚK” 

DARTS BAJNOKSÁG 
 

VERSENYKIÍRÁSA 

A 2016. ÉVI VERSENYÉVADRA 

 

1. sz. módosítás, egységes szerkezetben 

 

 

 
Jóváhagyva: 2016. 01. 26. 

Kiadás száma: 1.1 

Jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: 

 

 Rőczei Norbert 

 elnök 

  



PÉCSI DARTS CLUB  v1.1 

 

Pécs, 2016. január 26. 

I. - A verseny célja 
A Pécsi Darts Club (a továbbiakban: PDC) lehetőséget kíván biztosítani a darts sport 

kedvelőinek (a továbbiakban: vastyúkok), hogy egy sokak által közkedvelt rendszerű 

(csoportmérkőzéses + egyenes kieséses, vagy vigaszágas) versenyeket tömörítő sorozatban 

rendszeres, meghatározott számú, szervezett, az előírásoknak megfelelően, rendezett 

körülmények között felkészülhessenek a Nemzeti Bajnokság és a Magyar Darts Liga 

mérkőzéseire. 

A PDC a 2016-os Pécsi Házi „VASTYÚK” Darts Bajnokságot (a továbbiakban: PHDB) 

egyéni versenyszámban az alábbiak szerint írja ki. 

 

II. - A lebonyolítási rendszer 
A PHDB negyed éves ciklusokban minimum kétszintű, több fordulós rendszerben kerül 

lebonyolításra. 

A fordulókon elért helyezésekkel szerzett vasszegek adják a PHDB szintenként és 

ciklusonként összesített ranglistáit. A 2016-os versenyévad PHDB győztese az lesz, aki az 

egész versenyévadban kimagasló teljesítményt nyújt, és ezzel kiérdemli a címet. A győztes 

személyéről a Versenybizottság (a továbbiakban: Tyúkfejek) hivatott dönteni. A győztes a 

negyed éves ciklusokon felül elismerésben részesül. A Versenybizottságot a klub 5 főből álló 

elnöksége alkotja. 

Negyedéves ciklusokban győztest hirdetni akkor lehet, ha ez idő alatt legalább 5 versenyt 

rendeznek. A bajnokságban győztest hirdetni akkor lehet, ha legalább 20 versenyt rendeznek. 

A fenti célok elérése érdekében versenyekre havonta átlagban 2 alkalommal kerül sor. A 

2016. január 14-től kezdődő versenyszezonban ezek az alkalmak a kéthetenkénti 

csütörtököket jelentik. Ettől indokolt esetben el lehet térni. 

A PDC páros versenyszámban nem ír ki bajnokságot. 

A PHDB-ban indulókat, a 2015-ös versenyévad utolsó negyedévében elért helyezései 

jogosítják fel az indulásra — ennek megfelelően a felsőházban (tyúkól), vagy az alsóházban 

(tyúknevelde). 

A felsőház létszáma 16 fő. A két házban folytatott küzdelmeket a Tyúkfejek negyedévente 

kiértékelik. Ekkor a felsőház 13-16. helyezettje az alsóház 1-4. helyezettjével automatikusan 

házat cserél. Vasszegegyenlőség esetén az végez előrébb, aki: kevesebb versenyen indulva 

gyűjtötte azokat össze, majd további egyenlőség esetén az aktuális negyedévben az egymás 

elleni eredmény(ek), illetve további egyenlőség esetén a csoportkör győztes, ill. vesztes 

legeinek különbsége, végül pénzfeldobás dönt. 

Amennyiben a tyúknevelde túlságosan zsúfolt lenne, a fentiek szerint kettéválasztható. A 

tyúknevelde első 12 helyezettjén kívüliek a legalsó házban (tyúkketrec) folytathatják a 

viaskodást. 

Tyúk specialitások: 

 Az alsóházban (tyúknevelde és tyúkketrec) az adott negyedévben a versenyzők a 

leggyengébb eredményüket el kell, hogy dobják, azaz a megrendezett fordulóknál eggyel 

kevesebb képezi a kiértékelés alapját. Ha valamelyik versenyző legalább egy fordulóról 

hiányzott, akkor egy hiányzást kell a leggyengébb eredménynek tekinteni; ha mindegyik 

fordulón részt vett, akkor a leggyengébb eredményt kell eldobni, de ezzel együtt 1 plusz 

vasszeget hozzá kell adni az eredményéhez (derült égből vasszeg). 

 Amennyiben egy játékos a csoportmérkőzések után nem tudja lejátszani az első főtábla 

mérkőzését, úgy helyette a csoportban őt, stb. követő játékos szerez erre jogot. A 

visszalépő játékos ekkor annyi pontot kap, mint hogy ha eleve a ki sem jutott volna 

csoportból. 

 Abban az esetben, ha egy játékos a főtáblán valahol ez első fordulót követő szakaszban 

nem tudja folytatni a küzdelmeket, akkor – ha jelen van – az ágán a mögötte lévő 

folytathatja és a pontjait is átveszi. A viadaltól visszalépő játékos az ágán az őt követő 

játékos pontjait örökli meg. 

Lásd még: 1. sz. melléklet: Lebonyolítási rendszer. 
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III. - Nevezési feltételek 
A PHDB-ban nevezhetnek más darts klubban nem tag magyar, ill. külföldi állampolgárok. 

Ezzel a rendelkezéssel a darts tömegbázisának és a PDC növekedési lehetőségét kívánjuk 

elősegíteni. 

A versenyeken nem indulhatnak azok a klubtagok, akiknek a PDC felé több mint 2 hónapnyi 

tagdíj-tartozásuk (tyúkszemek) van, illetve játékjoguk bármilyen okból felfüggesztésre került. 

 

IV. - Játékmód 
A játékmód 501 DO, crickett, bármi — az Edző dönti el! 

Nevezési létszámtól függően csoportok kerülnek kialakításra. Ranglista alapján történő 

kiemelés nincs. A csoportokon belül 2 nyert legre, 3 fős csoportok esetében 3 nyert legre 

megy a mérkőzés. Az alsóházban a csoportmérkőzések SO kiszállóval zajlanak! 

8 fő alatti nevező esetében a verseny körmérkőzéses rendszerben kerül lebonyolításra, a 

mérkőzések 3 nyert legig tartanak, kiemelés – értelemszerűen – nincs. 

 

A csoporton belüli sorrend (eredmény) az alábbiak szerint alakul ki: 

 több szerzett vasszeg (vastyúk is talál…); 

 győztes, ill. vesztes legek különbsége; 

 egymás elleni eredmény. 

A csoportküzdelmek után létszámtól függően kialakított főtáblára kerülve a felsőházban 3 

nyert legre, az alsóházban 2 nyert legre megy a mérkőzés, és egyenes kieséssel folytatódik a 

verseny. A felsőházi döntőt 4, az alsóházit 3 nyert legre játsszák. 

A kezdés jogát mindig sorsolással (pénzfeldobással) kell meghatározni, ha pedig döntő legre 

kerül sor, akkor táblaközépre (Bullra) dobással. 

 

V. - Nevezés, sorsolás 
A nevezést a verseny napján, 17:30 órás határidőig kell teljesíteni a lebonyolítóknál (külön a 

felsőház és külön az alsóház esetében). A versenyek teljes lebonyolítását – ide értve a 

sorsolást is – a jelenlévők közül, a ranglisták (alsóház, felsőház, stb.) legkevesebb vasszeggel 

rendelkező helyezettjei végzik. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a verseny előtt a Tyúkfejek 

egyike kijelöli a rendezőket. 

A PHDB egyéni versenyszámainak nevezési díja az alábbiak szerint alakul: 

1. 300 Ft/fő, ha a PDC tag, (tüke) 

2. 800
*
 Ft/fő, ha nem PDC tag

**
 (vaspipi) 

* 300 Ft kerül a nyereményalapba. 

** Azok a nevezők, akik hivatalosan még nem a PDC tagjai, de már leadták tagfelvételi kérelmüket az elnökség 

felé, az 1. kategóriába tartoznak és 300 Ft-os nevezési díjat kell fizetniük. 

 

VI. - Értékelési rendszer 
A versenyzők értékelését a leadott eredmények alapján a Tyúkfejek végzik, a ranglistát a PDC 

adminisztrációja külön kezeli, és a PDC honlapján közzé teszi. 

A versenyenként gyűjthető vasszegek: 

Helyezések 1. 2. 3. 5. 9. 17. 

Vasszegek 32 24 16 12 8 4 

A versenymódtól függően előállhatnak a fenti táblázattól eltérő – köztes – helyezések is. 

Ezekben az esetekben lineáris interpolációval (tyúkelemzés) határozható meg a kiosztandó 

vasszegek mennyisége. A legkisebb adható mennyiség ½-ed vasszeg (a vasszeg feje). 

 

VII. - Díjazás 
A pénzdíjazás erkölcsi elismeréssel, tárgyjutalommal nem váltható meg, de kiegészíthető 

azzal (vasszeg, mágnesorr). És irigykedni is lehet! 
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A PDC a befolyt nevezési díj 50%-át (nyereményalap) az első három helyezett díjazására 

fordítja. 

A negyedéves ciklusonként befolyó nevezési díjak szintektől függetlenül együtt alkotják a 

díjazás alapját. Díjazáskor az alábbi megosztásban a nyereményalap 60%-a kerül kiosztásra a 

felsőházban, 40% pedig az alsóházban. 

 

Helyezések és díjak 1. díjszorzó 2. díjszorzó 3. díjszorzó 

Díjazás a felsőházban [60%] 50% 0,3 30% 0,18 20% 0,12 

Díjazás az alsóházban [40%] 50% 0,2 30% 0,12 20% 0,08 

A díjakat a Tyúkfejek negyedévente az első forduló sorolásának kihirdetése előtt ünnepélyes 

keretek között adják át. 

A bajnokság győztesének díjkiosztójára várhatóan 2017 januárjában, a következő 

versenyszezon első fordulója előtt kerül sor. 

 

VIII. - Versenyrendezés 
A PDC az általános sportági követelményeket vállalja betartani és betartatni. 

A PHDB fordulóinak lebonyolítási időintervallumát a PDC 2016. január 14. és 2016. 

december 15. közötti időszakban határozza meg. Az ezen kívül eső rendkívüli fordulókat a 

PDC nem ismeri el vastyúk-vasszegszerző versenynek. A PDC versenyei elsősorban hétközi, 

csütörtöki versenyek. A versenyek számát a PDC – a fentieket figyelembe véve – nem 

korlátozza. 

 

Az V. pont szerinti rendező(k) jogosult(ak), és köteles(ek): 

 a kiírás szerinti lebonyolításnak érvényt szerezni; 

 a versenyről készült jegyzőkönyveket (a végeredmény rögzítésével megbízhatják a döntőt 

leíró versenyzőt) a Tyúkfejek egyikének eljuttatni/eljuttattatni, a versenyt követő 48 órán 

belül. 

 

A versenyhelyszínek kialakítása 

A PHDB fordulóin kötelező minimum 4 dobóhely biztosítása — a mérkőzést nem csak tábla 

melletti írással (jegyzőkönyvezéssel) lehet játszani. 

 

IX. - Általános szabályok 
Öltözék (cuki ruci) 

A PHDB fordulóin javasolt (de nem kötelező) a kényelmes öltözet. 

Játékra jelentkezés 

A versenyek folyamán a versenyzőknek törekedniük kell arra, hogy minél kevesebb ideig 

várakoztassák feleslegesen versenyzőtársaikat. 

Gyakorlás 

Mindenki gyakoroljon otthon, vagy a klubban, de a játékot azonnal meg kell kezdeni. Na jó, 

max. hat nyíl! 

Írók (Markerek) 

Az adott táblánál vesztes versenyző (vagy a maga helyett, általa kerített helyettese) köteles 

leírni a következő mérkőzést. Ellenkező esetben az adott versenyen elért vasszegei 

automatikusan elvésznek (csirkefogó effektus)! 

A versenyző(k)nek joga van az előzetesen kijelölt írót indoklás nélkül lecseréltetni. 

Etikett, fegyelem 

 A verseny rendezői jogosultak az alkoholos befolyásoltság alatt álló vagy hisztiző, 

ingerülten dobáló versenyzőt a további játékból kizárni, amennyiben viselkedésével 

zavarja a többi versenyzőt, illetve a verseny lebonyolításának menetét. 
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 Amennyiben egy versenyző feladja mérkőzését, azt egyértelműen a versenyzőtársa és a 

mérkőzést vezető író tudomására kell hoznia — mind emellett indoklást nem köteles 

adni. Ilyen esetben a versenyzőtárs nullára nyeri az adott mérkőzést. 

 

X. - Záró rendelkezések 
Minden vitás esetben, amire a versenykiírás nem tér ki a Magyar Darts Szövetség általános 

szabályzatai az irányadóak (www.magyardarts.hu). 

http://www.magyardarts.hu/
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1. sz. melléklet: Lebonyolítási rendszer 

 

Létszám Csoportok száma Csoportból 

kijutók 

Főtábla 

8 fő alatt 1 - - 

8-9 fő 2 3 8-as 

10-12 fő 2 4 8-as 

13-16 fő 4 2 8-as 

17-19 fő 4 3 16-os 

20-24 fő 4 4 16-os 

25-32 fő 8 2 16-os 

33-39 fő 8 3 32-es 

40-48 fő 8 4 32-es 

49-64 fő 16 2 32-es 

65-79 fő 16 3 64-es 
 

 

8-as főtábla 16-os főtábla 32-es főtábla 
64-es 

főtábla 

8-9 fő 10-12 fő 13-16 fő 17-19 fő 20-24 fő 25-32 fő 33-39 fő 40-48 fő 49-64 fő 65-79 fő 

1/1 – X 1/1 – 2/4 1/1 – 2/2 1/1 – X 1/1 – 4/4 1/1 – 2/2 1/1 – X 1/1 – 4/4 1/1 – 2/2 1/1 – X 

2/2 – 1/3 2/2 – 1/3 4/1 – 3/2 2/2 – 3/3 2/2 – 3/3 8/1 – 7/2 2/2 – 3/3 2/2 – 3/3 16/1 – 15/2 2/2 – 3/3 

2/1 – X 2/1 – 1/4 2/1 – 1/2 4/1 – X 4/1 – 1/4 4/1 – 3/2 8/1 – X 8/1 – 5/4 8/1 – 7/2 16/1 – X 

1/2 – 2/3 1/2 – 2/3 3/1 – 4/2 3/2 – 2/3 3/2 – 2/3 5/1 – 6/2 7/2 – 6/3 7/2 – 6/3 9/1 – 10/2 15/2 – 14/3 

 

2/1 – X 2/1 – 3/4 2/1 – 1/2 4/1 – X 4/1 – 1/4 4/1 – 3/2 8/1 – X 

1/2 – 4/3 1/2 – 4/3 7/1 – 8/2 3/2 – 2/3 3/2 – 2/3 13/1 – 14/2 7/2 – 6/3 

3/1 – X 3/1 – 2/4 3/1 – 4/2 5/1 – X 5/1 – 8/4 5/1 – 6/2 9/1 – X 

4/2 – 1/3 4/2 – 1/3 6/1 – 5/2 6/2 – 7/3 6/2 – 7/3 12/1 – 11/2 10/2 – 11/3 

 

2/1 – X 2/1 – 3/4 2/1 – 1/2 4/1 – X 

1/2 – 4/3 1/2 – 4/3 15/1 – 16/2 3/2 – 2/3 

7/1 – X 7/1 – 6/4 7/1 – 8/2 13/1 – X 

8/2 – 5/3 8/2 – 5/3 10/1 – 9/2 14/2 – 15/3 

3/1 – X 3/1 – 2/4 3/1 – 4/2 5/1 – X 

4/2 – 1/3 4/2 – 1/3 14/1 – 13/2 6/2 – 7/3 

6/1 – X 6/1 – 7/4 6/1 – 5/2 12/1 – X 

5/2 – 8/3 5/2 – 8/3 11/1 – 12/2 11/2 – 10/3 

 

2/1 – X 

1/2 – 4/3 

15/1 – X 

16/2 – 13/3 

7/1 – X 

8/2 – 12/3 

10/1 – X 

9/2 – 5/3 

3/1 – X 

4/2 – 1/3 

14/1 – X 

13/2 – 16/3 

6/1 – X 

5/2 – 9/3 

11/1 – X 

12/2 – 8/3 
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2. sz. melléklet: A PHDB 2016-os szezonjának hivatalos plakátja 

 

 
 


